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Verbind JE Lapjes MET DE CJAYG Methode 
  

 Wat CJAYG betekent? Dit is de afkorting van het Engelse "continuous join as you go", 

oftewel het in één keer aan elkaar zetten van alle lapjes, in één lange toer. Je kunt hiervoor veel 

verschillende verbindingsmethoden gebruiken, maar wij gaan aan de slag met de granny square 

steek. 

 Velen van jullie hebben gevraagd waarom ik een extra vaste laat toevoegen aan de boven- en 

onderkant van de lapjes. Dit is om ervoor te zorgen dat alle zijdes een gelijk aantal steken hebben, 

zodat het aan elkaar zetten van de lapjes aan elke zijde hetzelfde is. Zo kun je dus ELKE 

verbindingsmethode kiezen die je maar wilt, omdat al je lapjes aan alle kanten hetzelfde aantal 

steken hebben.  

 Als CJAYG te ontmoedigend lijkt, voel je dan vrij om gewoon de verbindingsmethode te 

kiezen die jij het liefst gebruikt. 

Hoeveelheid garen voor het verbinden 
Garen - gebruik hetzelfde gewicht als je hebt gebruikt om de lapjes te maken. 

Haaknaald - gebruik dezelfde maat als je voor de lapjes hebt gebruikt. 

Hoeveelheid garen - afhankelijk van welk gewicht garen je gebruikt en welke verbindingsmethode 

je kiest. Voor de CJAYG-methode komt het ongeveer neer op de volgende hoeveelheden per 

gewicht: 

  DK - ongeveer 120 meter om 12 lapjes aan elkaar te zetten in een rechthoek van 3x4. 

 Aran - ongeveer 162 meter om 12 lapjes aan elkaar te zetten in een rechthoek van 3x4. 

 *Er is nog meer garen nodig om de buitenste rand rond de hele deken te maken.  

Termen & steken 
s/stk - steek/steken  

l – losse(n)  

o - overslaan 

st - stokje 

staand st - staand stokje 

v - vaste 

hv - halve vaste 

Link instructie speciale steek 
Staand stokje (door Een Mooi Gebaar) - https://

www.youtube.com/watch?v=7YUZbBhcolA 
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Indeling & Volgorde voor de CJAYG-methode 

Hier is een overzicht van de volgorde waarin we de maanden aan elkaar vastzetten en hoe deze 

verbindingsmethode werkt. 
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Granny rand - Snel patroon 
Als je al weet hoe de CJAYG-methode werkt, 

dan kun je meteen aan de slag met deze 

ingekorte versie van het patroon. 

Hoek: (3st, 1l, 3st) 

Zijkant: 3o, granny cluster (hierna 

aangegeven als “GC”), 2o, GC, 3o, GC, 2o, 

GC, 3o, GC, 2o, GC, 2o, GC, 2o, GC, 3o, GC, 

2o, GC, 3o, GC, 2o, GC, 3o 

LET OP: De dikgedrukte “2o” is het midden van de zijkant. Als je de clusters in de hoeken niet 

meetelt, zou je 12 granny clusters per zijkant moeten hebben.  

Heb je nog nooit de CJAYG-

methode gebruikt? 

Wees gerust!  

Hierna volgen de volledig 

uitgeschreven instructies met 

gedetailleerde foto's... 
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Granny Square CJAYG - fotohandleiding 
Steken- 

Granny Cluster (GC) - 3st in dezelfde stk 

Hoek - (3st, 1l, 3st) - deze moet altijd gehaakt worden in de vaste op de hoek die je met een 

steekmarkeerder hebt aangegeven. 

12 GC per zijkant, EXCLUSIEF de GC's die samen de hoek vormen. 

Begin met de kleur van je rand en maak een staand st in de rechter bovenhoek van maart, 2st in 

dezelfde ruimte (je hebt een halve hoek gemaakt). *3o, GC in de volgende s, 2o, GC in de volgende 

s, 3o, GC in de volgende s, 2o, GC in de volgende s, 3o, GC in de volgende s, 2o, GC in de 

volgende s, 2o, GC in de volgende s, 2o, GC in de volgende s, 3o, GC in de volgende s, 2o, GC in 

de volgende s, 3o, GC in de volgende s, 2o, GC in de volgende s, 3o.* Maak de hoek. Herhaal 

tussen de * tot de volgende hoek.  

Maak slechts een HALVE hoek (3st), 1l, en ga dan verder met een halve hoek in de vaste van de hoek 

rechts onderaan februari. 
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Verbind nu met het lapje van maart zoals hieronder staat weergegeven tussen de volgende GC’s van 
maart: 

1.Haal je naald uit de lus en steek de naald 
van rechts naar links in de ruimte tussen de 
eerste twee granny clusters van maart.  

2.Pak de lus weer op met je naald en haal 
hem naar voren door de GC ruimte van 
maart.  

3.Garen omslaan 

4.Haal door de lus op je naald (eigenlijk 
heb je gewoon een halve vaste aan maart 
gemaakt om je lapjes te verbinden). 

5. Nu sla je 3stk over op februari en maak je een GC in de volgende s. 

Ga zo verder langs de zijkant van februari. Zorg dat je het patroon tussen de * volgt om je GC’s 
goed te verdelen en hecht na elke GC altijd aan bij maart zoals hierboven wordt weergegeven. 
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Hoeken verbinden langs de bovenkant van je deken- 

Als je bij de hoek rechtsboven van februari aankomt, maak dan een halve hoek, hecht aan in de 1l-
lossenboog die de hoek van maart vormt, 1l, en maak dan de hoek van februari af. 

Ga verder langs de bovenkant en zijkant van februari, en volg dan dezelfde stappen om januari toe 
te voegen als je bij de hoek links onderaan van februari aankomt.  

Hoeken afmaken en verbinden langs de onderkant van een rij lapjes: 

Als je klaar bent met de linker zijkant van het lapje van januari, maak dan de hoek links onderaan en 
haak vervolgens langs de onderkant van ALLE drie de maanden. Als je bij een hoek komt, maak je 
die af door de tweede helft als volgt te haken: 

3st in de hoek van het huidige lapje, 1l, hv in de 1l-lossenboog tussen de lapjes, 1l, 3st in de hoek 
van het volgende lapje... enzovoorts langs de onderkant. 

           van 6 82020 Filet CAL ~ CJAYG Verbindingsmethode © 2020 Becca Bomgardner van Mayhem & Majesty

l, hecht aan, 1l, 3st in volgende hoek3st in hoek



Een nieuwe rij toevoegen: 

Maak de eerste helft van de hoek rechts onderaan maart, STOP en plaats een steekmarkeerder in je 
werk. Je zult tot juni moeten wachten om het volgende lapje toe te voegen als je de maanden van 
links naar rechts wilt ordenen, zoals ik op pagina 2 heb aangegeven. 

Om dingen te vereenvoudigen beschrijf ik alvast hoe je het volgende lapje voor de tweede rij 
van je deken kunt toevoegen. Maar onthoud dat je tot JUNI wacht om dit daadwerkelijk te 
doen. 

Het verbinden van een lapje om een nieuwe rij te beginnen is EXACT 
HETZELFDE als een nieuw lapje in dezelfde rij - alleen nu verbind je de 
lapjes langs de bovenkant/onderkant in plaats van langs de zijkanten. 

Je hebt al 3st voor een halve hoek rechts onderaan maart, ga verder 
met 1l, 3st in de hoek rechts bovenaan juni (ik gebruik hier mijn lapje 
van april om het te laten zien). 

Ga nu verder langs de bovenkant van juni terwijl je deze aan maart 
vastzet. 

Als je bij de hoek links bovenaan juni komt, maak dan een halve hoek 
(3st). Haal de lus van je naald en steek je naald van achter naar voren in 
de 1l-lossenboog van het lapje schuin tegenover (in dit geval, de 

hoek van februari). Hecht nu net zo aan als de andere hoeken eerder en 
maak de hoek van juni af met nog 3 st. 

Als je bij een hoek komt waar al twee of meer lapjes met 

elkaar verbonden zijn, zet je de hoek van je huidige lapje 

ALTIJD vast aan het lapje schuin tegenover. 
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❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Deel je creaties! Tag #2020FiletCAL en #mayhemandmajestydesigns op Instagram. 

Neem een kijkje op Etsy & Ravelry voor andere toffe patronen.  

Volg @mayhemandmajesty on Instagram & FB 

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief zodat je nooit een nieuw patroon, test-oproep, giveaway of 
freebie mist. 

Ga naar mayhemandmajesty.com voor GRATIS haakpatronen. 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

           van 8 82020 Filet CAL ~ CJAYG Verbindingsmethode © 2020 Becca Bomgardner van Mayhem & Majesty

https://www.etsy.com/shop/MayhemandMajesty
https://www.ravelry.com/stores/mayhem-and-majesty-designs
http://mayhemandmajesty.com/newsletter

